Ostrowiec Św. 18 grudnia 2019r.
Znak sprawy: ARL/PZP/6A/SPOŻ/2019/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup pieczywa i produktów piekarskich na potrzeby własne ARL Sp. z o.o. zgodnie
z załącznikiem nr 1.
1.

Sposób i termin jego wykonania:

Sprzedaż produktów objętych przedmiotem zamówienia pod adres ul. Sienkiewicza 70,
Ostrowiec Św. lub w inne miejsce na terenie miasta Ostrowca Św. w transzach na podstawie
zamówień częściowych przesyłanych Wykonawcy według potrzeb Zamawiającego od dnia
podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.
Przewiduje się dostarczanie towarów codziennie w dni robocze od 7.00 do 9.00.
Łączna kwota realizacji całości zamówienia nie przekroczy 7000 zł brutto.
3. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej
umowy.
4. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym
i technicznym, odpowiednim do wykonania tego Zamówienia.
5. Ofertę zawierającą cenę brutto i netto, obliczoną jako suma iloczynów liczb zamawianych
towarów/usług i zaoferowanych cen jednostkowych prosimy przekazać na piśmie (dopuszczalna jest
także forma e-mail sekretariat@arl.ostrowiec.pl) w terminie do 30.12.2020 r. do godz. 10.00
na adres Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Sandomierska 26A, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski lub osobiście do siedziby ARL Sp. z o.o. ( Sekretariat-parter pokój 7A).
6. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
7. Kryterium oceny oferty : cena – 100 % .
Cena nie może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia.
8. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed upływem
terminu składania ofert.
9.

Zamawiający

zastrzega

sobie

możliwość

prowadzenia

negocjacji

w

celu

ustalenia

najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli

oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu
Zamówienia,
10.

Realizacja

zamówienia

zostanie

zlecona

Wykonawcy,

który

zaoferował

ostatecznie

najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w zaproszeniu
do składania ofert oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
11. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli
zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem,
a udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Prezes Zarządu ARL Sp. z o.o.
Agnieszka Rogalińska

Załącznik nr 1.

Nazwa artykułu

Jednostka Szacunkowa Jednostkowa Jednostkowa Łączna
Łączna
miary
ilość
cena netto cena brutto cena netto cena brutto
SZT

100

SZT

1000

SZT

300

SZT

500

SZT

500

SZT

50

SZT

100

SZT

150

SZT

120

BUŁKA DROŻDŻOWA SŁODKA
BUŁKA KAJZERKA
BUŁKA GRAHAMKA
CHLEB RAZOWY
CHLEB KROJONY ZWYKŁY
CHLEB TOSTOWY
PĄCZEK
BUŁKA DŁUGA PALUCH
BUŁKA DO HOT-DOGA

Oferowana cena łączna :
Cena netto ……………………………………………
Cena brutto ……………………………………………

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka
z

ograniczoną

odpowiedzialnością

ul.

Sandomierska

26A,

27-400

Ostrowiec

Św.

tel. 41 248 03 70


osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczony pracownik, kontakt: adres 41 248 03 70 ;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

oraz jego

rozstrzygnięciem, jak również jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust1 ZPZ – w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji;,


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, ;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

